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ARCHÉ

O Arché regressa este ano, celebrando, com a Apordoc, 20 
anos de Doclisboa. Foi no seio do Festival que o Arché deu os 
primeiros passos para a criação de um espaço para filmes em 
desenvolvimento, trazendo do Festival a energia, o entusiasmo 
e o compromisso de apoiar e oferecer um lugar de partilha a 
cineastas, investigadores e outros profissionais com novos 
projectos nos seus percursos criativos. Aos participantes desta 
edição, oriundos de dez países, damos as boas-vindas, celebrando 
a diversidade ibero-americana e a singularidade de cada olhar 
e de cada história que trazem nos seus filmes. Esperamos que 
o trabalho das oficinas seja inspirador e que, no contexto do 
Nebulae, encontrem aliados, parceiros e oportunidades futuras. 
Celebramos também a nova edição do programa itinerante RAW, 
este ano triangulando entre Lisboa, Gijón e Madrid, graças à 
parceria com o festival de cinema asturiano, a quem agradecemos 
pelo diálogo aberto e caloroso. Saudamos os nossos parceiros, 
novos e de longa data, e os jurados que este ano se juntam a nós 
na descoberta destes projectos. É com todos, cineastas e tutores, 
parceiros e jurados, amigos e colegas, que queremos celebrar uma 
nova edição, novos filmes e encontros.

Arché is back and this year it celebrates the 20th anniversary 
of Doclisboa with Apordoc. It was in the midst of the Festival 
that Arché took its first steps to create a place for films in their 
development stage, carrying over its energy, enthusiasm and 
commitment to support filmmakers, researchers and other 
professionals in their creative paths and to provide them with a 
place to share new projects. We welcome the participants in this 
edition, who come from 10 different countries, celebrating the 
Ibero-American diversity and the uniqueness of each look and each 
story present in their films. We wish the work carried out in the 
workshops to be inspiring and that they find allies, partners and 
future opportunities in the scope of Nebulae. We also celebrate 
the new edition of the itinerant programme RAW, which this year 
connects Lisbon, Gijón and Madrid, thanks to the partnership with 
the Asturian film festival, whose open and warming dialogue we 
acknowledge. We greet our partners, both new and long-standing, 
and the jurors joining us this year in the discovery of these projects. 
It is with everyone — filmmakers and tutors, partners and jurors, 
friends and colleagues that we wish to celebrate a new edition, new 
films and encounters.

Ana Pereira
Coordenadora Arché / Arché Coordinator
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Calls From Moscow
Llamadas desde Moscú

Luis Alejandro Yero

SINOPSE / SYNOPSIS
Dias antes do anúncio da invasão da Ucrânia, 4 jovens cubanos visitam um
apartamento de Moscovo para uma estadia de 24 horas. O presente e o
futuro coexistem nos seus telemóveis: as suas histórias de imigrantes sem
papéis e a angústia após o eclodir da guerra.

Days before the Ukrainian invasion is announced, four young Cubans visit a
Moscow apartment for a 24-hour stay. In their phone calls, the present and
future coexist: their stories as undocumented immigrants, and the distress
after the outbreak of the war.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Em meados de 2020, em plena pandemia da Covid-19, um apartamento 
abandonado tornava-se no meu refúgio. Pouco lá ia nos cinco anos 
anteriores. Surpreendeu-me a forma como o lugar onde cresci se tornava 
um lugar hostil e vazio. Uns dias depois, enquanto via notícias, descobri um 
artigo que falava da resistência dos imigrantes cubanos em Moscovo. 
Ilegais, alguns deles doentes, muitos haviam naufragado numa cidade nos 
antípodas das Caraíbas. Profundamente identificado com o seu sentimento 
de desenraizamento, comecei uma investigação a partir de longas 
conversas por video-chamada. Das pessoas que conheci, descobri a 
epopeia de habitar um novo território e a introspecção de um corpo errante 
que procura um destino. Llamadas desde Moscú tenta descobrir que 
fortunas se escondem nas periferias para encontrar, nelas, uma nova ideia 
de cada que começa a ganhar forma em cada êxodo. 

In mid-2020, at the height of the coronavirus crisis, an abandoned apartment 
became my only refuge. I had barely lived in my house for the past five years. 
I was amazed at how the space where I had grown up was then a hostile and 
empty place. A few days later, while checking the news, I discovered an article 
describing the resistance of Cuban migrants in Moscow. Illegal, some of them 
ill, they were shipwrecked in a city on the Caribbean antipodes. Deeply 
identified with their rootlessness, I began an investigation through long 
conversations by video call. From the many people I met, I discovered the 
epic of inhabiting a new territory and the introspection of a wandering body 
in search of a destiny. Calls from Moscow tries to discover which fortunes are 
founded in the peripheries, in order to find the new ideas of home that begin 
to take shape in each exodus.

Produção / Production: Daniel Sánchez López, Luis Alejandro Yero (Cuba)
Co-Produção / Co-Production: Cosmic Productions (Alemanha / Germany)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: Janeiro / January 2023
Orçamento / Budget:  396 509,00€
Financiamento Assegurado / Acquired budget: 136 510,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: primeiro corte / first cut
Á procura de / Looking for: distribuidores, sales agentes, broadcasters, festivais de 
cinema / distributors, sales agents, broadcasters, film festivals
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
Luis Alejandro Yero
Luis Alejandro Yero é um cineasta cubano formado em realização de filmes 
documentais pela EICTV (Cuba). As suas curtas-metragens foram 
premiadas em festivais como Mar del Plata, FICUNAM, Havana, entre 
outros, e exibidos em mais de 100 festivais e centros culturais como o 
Lincoln Center em Nova York. Desde 2020, é coordenador do departamento 
de Documentário da EICTV.

Luis Alejandro Yero is a Cuban filmmaker, graduated in documentary 
filmmaking at EICTV (Cuba). His short films have been awarded at festivals 
such as Mar del Plata, FICUNAM, Havana, among others, and screened at 
more than 100 festivals and cultural centers such as Lincoln Center in New 
York. Since 2020, he has been the coordinator of the EICTV Documentary 
department.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2018, The olden heralds [Los viejos heraldos]
2018, The cemetery lightens [El cementerio se alumbra]
2018, Notes on the shore [Apuntes en la orilla]
2017, Years of devotion [Años de entrega]
2014, Natalia Nikolaevna

SOBRE OS PRODUTORES / ABOUT THE PRODUCERS
Daniel Sánchez
Daniel Sánchez López é um cineasta espanhol formado em Comunicação 
Audiovisual pela Universidad Complutense de Madrid (Espanha). Estudou 
Realização na EFC na Dinamarca e Produção na EICTV em Cuba. Boy Meets 
Boy (2021), o seu primeiro filme como produtor, argumentista e realizador, 
estreou em mais de 60 festivais internacionais de cinema.

Daniel Sánchez López is a Spanish filmmaker graduated in Audiovisual 
Communication by the Universidad Complutense de Madrid (Spain). He also 
studied film directing at the EFC in Denmark, and film production at the 
EICTV in Cuba. Boy Meets Boy (2021), his first film as a producer, screenwriter 
and director, has premiered in more than 60 international film festivals.

Cosmic Productions
A Cosmic Productions é uma produtora independente sediada em Berlim, 
fundada em 2017 por uma equipa internacional de jovens cineastas que 
pretende ser uma plataforma para a produção de filmes de arte e ensaios 
queer, com interesse em temas sociais.

Cosmic Productions is an independent production company based in Berlin, 
founded in 2017 by an international team of young filmmakers that seeks to 
serve as a platform for the production of art films and queer essays with 
interests in social themes.

Luis Alejandro Yero
e-mail: ciudadnuclear@gmail.com
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Continuum

Mariana Bomba

SINOPSE / SYNOPSIS
A história de amor de duas mulheres que, no início dos anos 1990, ligam as
suas vidas a uma linha invisível que rapidamente se torna numa proeza
transbordante de experimentação, alegria e vínculos de uma das gerações 
de cineastas mais aguerridas na Argentina.

The love story of two women who, at the beginning of the 90s, link their lives
with an invisible thread that soon becomes an overflowing feat of
experimentation, joy and bonds of one of the fiercest generations of female
filmmakers in Argentina.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Esta é uma história de amor de duas mulheres que, no início dos anos 90, 
ligam as suas vidas a uma linha invisível que rapidamente se torna numa 
proeza transbordante de experimentação, alegria e vínculos de uma das 
gerações de cineastas mais aguerridas na Argentina. Trinta anos depois, a 
descoberta de uma mala com mais de mil negativos, filmes em 16 mm e 
fitas VHS preservadas por uma das suas protagonistas, revela uma década 
fundamental na vida e trajetória das grandes artistas daquela geração. O 
filme explora uma história que tem mais de trinta anos e envolve as 
cineastas mais representativas da Argentina. Muitas delas foram minhas 
professoras, amigas, referências, parceiras. No ano passado, tive acesso a 
um tesouro: um volume extraordinário de fotografias, rolos fotográficos, 
folhas de contato, filmes e fitas VHS que documentam essas ligações. 
Procuro explorar a teia de experiências que as une a partir deste arquivo e 
através dos seus olhares hoje, passando por diversos géneros e linguagens 
cinematográficas: documentário, ficção, ensaio e cinema expandido. 

This is a love story of two women who, at the beginning of the 90s, link their 
lives with an invisible thread that soon becomes an overflowing feat of 
experimentation, joy and bonds of one of the fiercest generations of female 
filmmakers in Argentina. Thirty years later, the discovery of a suitcase with 
more than a thousand photographic negatives, 16mm films and VHS tapes 
preserved by one of its protagonists, reveals a founding decade in the life and 
trajectory of the great artists of that generation. The film explores a story that 
is more than thirty years old and involves the most representative women 
filmmakers in Argentina. Many of them have been my teachers, friends, 
references, partners. Last year I have accessed a treasure: an extraordinary 
volume of photographs, photographic rolls, contact strips, film and VHS tapes 
that document these links. I seek to explore the web of experiences that ties 
them through the thickness of the archive tensed by their gazes today, going 
through various cinematographic genres and expressions: documentary, 
fiction, essay and expanded cinema.

Produção / Production: Vanessa Ragone, Haddock Films (Argentina)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: Abril de / April 2024
Orçamento / Budget: 189 320,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 33 600,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: co-produtores, parceiros para a distribuição / co-
producers, distribution partners
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR
Mariana Bomba
Mariana Bomba é realizadora, cinegrafista e pós-produtora. Juntamente 
com Agustina Comedi, realizou a série documental Archivo de la Memoria 
Trans. É professora de Cinema Documental na Escola Nacional de 
Experimentação e Produção Cinematográfica de Buenos Aires. É produtora 
associada de Las Hijas del Fuego de Albertina Carri e é responsável pela 
pós-produção de trabalhos de Alejandro Harmann, Albertina Carri, María 
Alché e Julia Solomonoff.

Mariana Bomba is a director, cameraman and post-producer. Together with 
Agustina Comedi, he directed the documentary series Archivo de la Memoria 
Trans. She is a professor of Documentary Film at the National School of Film 
Experimentation and Production in Buenos Aires. She is an associate 
producer of Las Hijas del Fuego by Albertina Carri and is responsible for the 
post-production of works by Alejandro Harmann, Albertina Carri, María Alché 
and Julia Solomonoff.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2021, Trans Memory Archive [Archivo de la Memoria Trans]

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER
Vanessa Ragone
Vanessa Ragone é produtora, realizadora e showrunner. Feminista e ativista 
LGBTQI+ desde o início da década de 1990, fez parte de diversos grupos e 
colectivos. A sua extensa carreira, com mais de 40 longas-metragens e 
séries produzidas, trouxe-lhe vários prémios, como o Óscar de Melhor Filme 
Estrangeiro em 2010 pelo O Segredo dos Seus Olhos.

Vanessa Ragone is a producer, director and showrunner. Feminist and 
LGBTQI+ activist since the early 1990s, she has been part of various groups 
and collectives. Her extensive career, with more than 40 feature films and 
series produced has earned her multiple awards, such as the Oscar for Best 
Foreign Film in 2010 for The Secret in Their Eyes.

Mariana Bomba
e-mail: marianabomba@gmail.com
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Does Anyone Remember?
Alguien se Acuerda?

Natalia Solórzano Vásquez

SINOPSE / SYNOPSIS
Virginia tinha uma família estável nos anos 1950 na Costa Rica. Um dia, uma
depressão pós-parto e uma hospitalização psiquiátrica deixaram-na sem
nada. Em desespero, embrulhou-se em túnicas e lantejoulas e tornou-se na
vidente mais famosa do país.

Virginia had a stable family in the 1950s in Costa Rica. One day, a post-
partum depression and a psychiatric hospitalization left her with nothing. In
desperation, she wrapped herself in gowns and sequins and became the
country’s most famous fortune teller.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
As imagens são a única prova da nossa encenação diária. A ausência de 
provas fotográficas, audiovisuais e sonoras é o gatilho que me move a 
procurar entre os vivos e recriar as memórias de Soralla. Este filme quer 
amplificar as memórias e resgatar Virginia como Soralla, uma mulher que, 
como personagem popular fora da norma, caiu no esquecimento, por uma 
sociedade que a usou e julgou na mesma medida. Soralla recriou-se para 
sobreviver, triunfou e e foi esquecida. Foi apagada da cultura popular por se 
ter destacado como parte do lado obscuro da sociedade costarriquenha, 
por lucrar com o sacrilégio e com algo que deveria ter sido mantido em 
segredo. Quero virar o meu olhar para a reconstrução do que 
aparentemente nunca aconteceu: como mostrar ao mundo a certeza da 
existência, a magia da transformação, senão rearquivando-a, refilmando 
memórias, recriando pessoas? Mais do que fazer um filme sobre um 
personagem relevante, quero que este processo me permita questionar: 
como filmar o que desaparece?
 
Images are the only proof of our daily staging. An absence of photographic, 
audiovisual, and sound evidence is the trigger that moves me to search 
among the living and recreate Soralla’s memories. This film wants to amplify 
the memories and rescue Virginia as Soralla, a woman who as a popular 
character out of the norm was sent to oblivion, by a society that used and 
judged her in equal parts. Soralla, through an everyday performance, 
self-made herself as a way to survive, triumphed, and subsequently fell into 
oblivion. She was discarded from popular culture for deciding to stand out as 
part of the hidden side of Costa Rican society, for profiting from sacrilege, 
from something that should be kept secret. 
I want to turn my gaze towards the reconstruction of what apparently never 
happened: how else to show the world the certainty of existence, the magic of 
transformation, if not by re-archiving it, re-filming memories, re-creating 
people? More than making a film about a relevant character, I want this 
process to allow me to inquire: how do you film what disappears?

Produção / Production: Natalia Solórzano Vásquez (Costa Rica)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: Janeiro de / January of 2025
Orçamento / Budget: 180 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 5 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: co-produtores, financiadores / co-producers, financing
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR
Natalia Solórzano Vásquez
Natalia é realizadora, professora, montadora e programadora. A sua 
primeira longa-metragem Moving so slowly teve a sua estreia mundial no 
IDFA (Países Baixos) em 2019.É programadora no Festival de Cinema da 
Costa Rica e no Imagine Science Film Festival.

Natalia is a director, teacher, editor, and programmer. Her first feature film 
Moving so slowly had its World Premiere at IDFA (The Netherlands) in 2019. 
She is a programmer at the Costa Rica Film Festival and at the Imagine 
Science Film Festival.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2019, Moving so slowly [Avanzaré tan despacio]

Natalia Solórzano Vásquez
e-mail: natalia.solorzano.vasquez@gmail.com
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For You, Portugal, I Swear!
Por ti, Portugal, Eu Juro!

Diogo Cardoso, Sofia da Palma Rodrigues

SINOPSE / SYNOPSIS
Durante a Guerra Colonial, milhares de africanos combateram no exército
português e arriscaram a vida por uma pátria que acreditavam ser a sua.
Comandos africanos da Guiné contam a sua história e exigem que as
promessas de há 50 anos sejam cumpridas.

During the Colonial War, thousands of Africans fought in the Portuguese 
army and risked their lives for a homeland they thought theirs. African 
commandos from Guinea tell their story and demand that the promises from 
50 years ago be fulfilled.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Durante a Guerra Colonial (1961-1974), milhares de africanos combateram 
ao lado de Portugal e arriscaram a vida por uma pátria que acreditavam ser 
a sua. A mesma pátria que, depois da Revolução de Abril, os abandonou à 
sua sorte. Quase 50 anos depois, os Comandos Africanos da Guiné 
continuam a reivindicar as pensões de sangue e invalidez que lhes foram 
prometidas e exigem um lugar na História do país ao qual juraram 
fidelidade. Este grupo foi a única tropa de elite do Exército português 
integralmente constituída por pessoas negras, pessoas que tomaram a 
dianteira das operações mais difíceis e protegeram os militares oriundos da 
metrópole. Fazem parte dos mais de 400 mil africanos do Exército que 
combateram em Angola, em Moçambique e na Guiné e reivindicam, até 
hoje, um lugar na História. Contam relatos de guerra, perseguição e morte. 
Dizem-se abandonados e traídos por um Estado que os usou, explorou e, 
por fim, descartou. 

During the Portuguese Colonial War (1961-1974), thousands of Africans 
fought alongside the Portuguese Armed Forces and risked their lives for a 
homeland that they believed was their own. But, after the Carnation 
Revolution, which brought an end to the Portuguese Dictatorship and the 
colonial war, they were left behind. Persecuted and killed. The Portuguese 
Guinean African Commandos suffered the worst of Portugal’s abandonment. 
Nearly 50 years later, the surviving Guinean Commandos tell their story for 
the first time. They no longer fear reprisals, nor are they scared to speak out. 
They want their names to be remembered. And they want the rights that they 
won on the battlefield to be honoured.

Produção / Production: Sofia da Palma Rodrigues, Divergente / Bagabaga Studios 
(Portugal)
Duração estimada / Estimated length: 104’
Finalização / Completion date: Junho de / June of 2025
Orçamento / Budget: 61 815,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 38 540,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em montagem / in editing
À procura de / Looking for: parceiros para a distribuição / distribution partners
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PROJECTOS / PROJECTS

SOBRE OS REALIZADORES / ABOUT THE DIRECTORS
Diogo Cardoso & Sofia da Palma Rodrigues
Diogo Cardoso é produtor audiovisual com 16 anos de experiência em 
dirigir e produzir histórias visuais na Europa, África, Ásia e nas Américas. 
Sofia da Palma Rodrigues é jornalista e já fez reportagens a partir de 
diversos  países da Europa, África e América do Sul. Nos últimos 10 anos, 
tem cruzado os mundos do jornalismo, do documentário e da academia. São 
cooperantes da Bagabaga Studios desde 2014.

Diogo Cardoso is an audiovisual producer with 16 years of experience 
directing and producing visual story telling work in Europe, Africa, Asia and 
the Americas. Sofia da Palma Rodrigues is a journalist and has reportages 
from several countries in Europe, Africa and South America. In the last 10 
years, she has crossed the worlds of journalism, documentary and academia. 
They have been cooperating in Bagabaga Studios since 2014.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2020, Chelas nha Kau
2017, Chelas City
2016, Terra de todos, terra de alguns

SOBRE AS PRODUTORAS / ABOUT THE PRODUCTION COMPANIES
Divergente
A Divergente é uma revista digital de jornalismo narrativo criada em 2014. 
Encara o jornalismo como uma ferramenta de escrutínio, capaz de 
contribuir para uma cidadania mais activa. Não tem fins lucrativos, nem 
aceita publicidade.

Divergente is a digital magazine of narrative journalism created in 2014. It 
approaches journalism as a scrutiny tool, capable of contributing to a more 
active citizenship. It is non-profit and does not accept advertising.

Bagabaga Studios
A Bagabaga Studios é uma cooperativa, sem fins lucrativos, de criação de 
narrativas multimédia, pioneira em Portugal no cruzamento de áreas como 
o jornalismo, o cinema documental e o design que, desde 2014, produziu 
diversos documentários e web documentários premiados nacional e 
internacionalmente.

Bagabaga Studios is a non-profit cooperative for the creation of multimedia 
narratives, a pioneer in Portugal in the intersection of areas such as 
journalism, documentary cinema and design that, since 2014, has produced 
several documentaries and web documentaries awarded nationally and 
internationally.

Sofia da Palma Rodrigues
e-mail: sofiapalmarodrigues@divergente.pt
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House Made of Mist
Casa Feta de Boira

Alberto Dexeus

SINOPSE / SYNOPSIS
Alberto escreve uma carta à avó que já morreu, na qual assume a sua
homossexualidade, embora na altura errada, e na qual lhe faz uma série
perguntas relacionadas com a morte da irmã dela no bombardeamento
fascista que destruiu o Liceo Escolar em 1937.

Alberto writes a letter to his dead grandmother, in which he comes out to her,
albeit at the wrong time, and in which he asks her a series of questions
related to the death of her sister in the fascist bombing that destroyed the
Liceu Escolar in 1937.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
A minha ligação ao projeto é explicitamente biográfica: os apelidos das 
personagens coincidem com os meus. Descobri a história de Maria Rosa, 
falecida a 2 de novembro de 1937, quando, aos oito anos, escrevi um poema 
sobre uma rosa - outra coincidência de nomes - que, no final do texto, 
estava a murchar. A minha avó Marta emocionou-se e o meu pai levou-me 
para outro quarto, onde me disse que ela tinha uma irmã que havia morrido 
num bombardeio. A minha avó morreu sem falar muito sobre isso. Pensei 
em fazer um filme a partir de arquivos e encontrei as fotografias que Agustí 
Centelles tirou para documentar aquele bombardeamento. Numa delas, 
uma mulher chora o marido, cujo corpo está em primeiro plano. Na imagem, 
o fundo é branco. Não sei dizer se era fumo ou neblina - um fenómeno 
característico de Lleida - ou se era o efeito da passagem do tempo no 
material. Então, apercebi-me que nunca havia estado em Lleida com a 
minha avó. Ela nunca mais voltou depois da guerra. Para encurtar a 
distância, decidi viajar até lá para habitar, com a câmera, a neblina. 

My connection with the project is explicitly biographical: the surnames of the 
characters in the film coincide with mine. I found out about the story of Maria 
Rosa, who died on 2 November 1937, when, at the age of eight, I wrote a poem 
about a rose - another coincidence of names - which, at the end of the text, 
was withering. My grandmother Marta was moved and my father took me to 
another room, where he told me that she had had a sister who had died in a 
bombing raid. My grandmother died without saying too much about this. I 
thought about making a film from the archive and I found the photographs 
that Agustí Centelles took to document that bombing. In one of them, a 
woman mourns her husband, whose body is in the foreground. In the image, 
the background is white. I couldn’t tell whether it was smoke, fog - a 
characteristic phenomenon in Lleida - or whether it was the effect of the 
passage of time on the archive. Then I realised that I had never been to Lleida 
with my grandmother. She never returned after the war. To shorten the 
distance, I decided to travel there to inhabit, together with the camera, the 
fog.

Produção / Production: Montse Pujol Solà, Bernat Manzano, Miguel Ángel Blanca, 
Boogaloo Films (Espanha / Spain)
Duração estimada / Estimated length: 80’
Finalização / Completion date: Outubro de / October of 2024
Orçamento / Budget: 300 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 3 220,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: fundos de financiamento, distribuidores, sales agents / 
funds, distributors, sales agents
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PROJECTOS / PROJECTS

SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
Alberto Dexeus
Realizador, argumentista e montador. O seu primeiro filme, Les Perseides 
(2019), co-realizado com Ànnia Gabarró, estreou no BAFICI (Argentina), 
FICXixón e l’Alternativa (Espanha), entre outros festivais. Todos los días 
domingos estreou no DOKLeipzig (Alemanha) e no Festival de Cinema 
Documental de Ji.hlava IDFF (República Checa) e ganhou o prémio Silver 
Biznaga Audience no Festival de Málaga (Espanha).

Director, screenwriter and editor. His first film, Les Perseides (2019), 
co-directed with Ànnia Gabarró, premiered at BAFICI (Argentina), FICXixón 
and l’Alternativa (Spain), among other film festivals. Todos los días domingos 
premiered at the DOKLeipzig (Germany) and Ji.hlava IDFF  (Czech Republic) 
and won the Silver Biznaga Audience Award at Málaga Festival (Spain).

FILMOGRAFIA SELECCIONADA / SELECTED FILMOGRAPHY
2021, Everyday is like sunday [Todos los días domingos] 
2019, The perseids [Les perseides]

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER
Montse Pujol Solà
Montse Pujol Solà estudou Comunicação Audiovisual e Gestão Cultural. É 
produtora da Boogaloo Films desde 20218 tendo produzido quatro 
curtas-metragens, incluindo Todos los días domingos de Alberto Dexeus. 
Participou no Rotterdam Lab e no IDFAcademy, em workshops do EAVE e 
do Less is More.

Montse Pujol Solà studied Audiovisual Communication and Cultural 
Management. She is a producer at Boogaloo Films since 2018 having 
produced four short films, including Todos los días domingos by Alberto 
Dexeus. She is a Rotterdam Lab and IDFAcademy alumni and she has been in 
the workshops EAVE and Less is More.

Alberto Dexeus Gonzalvo
e-mail: adexeus.gonzalvo@gmail.com

Montse Pujol Solà
e-mail: montse@boogaloofilms.com
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The Language of Water
La Lengua del Agua

Jeissy Trompiz

SINOPSE / SYNOPSIS
Jofris é o último falante da sua língua indígena. Após ter fugido da sua
comunidade há muitos anos, a avó aparece-lhe em sonhos para o avisar de
que tem de regressar. Jofris tem de respeitar o desejo da avó apesar de ir
contra a sua vontade.

Jofris is the last speaker of his indigenous language. After fleeing his
community many years ago, his grandmother manifests herself in dreams to
warn him that he must return. Jofris must obey his grandmother’s wish even
though it goes against his will.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
A minha avó era indígena por parte de mãe e alemã por lado do pai. Nunca 
conheceu a mãe e sabia muito pouco sobre sua herança indígena: os 
Wayùu. Uma noite, anestesiada antes de uma operação, os meus tios 
ouviram-na falar a língua indígena da etnia da mãe, que não conhecia. Tal 
como a maioria dos descendentes indígenas de minha geração na 
Venezuela, nunca aprendi a língua de meus antepassados, fui educado 
longe dessa herança. No entanto, a minha curiosidade sobre a história dos 
povos indígenas norteou o meu caminho enquanto estudante e 
investigador. A isso soma-se o meu gosto infinito pelas paisagens surreais 
da lagoa de Sinamaica, onde a natureza é poderosa e impressionante.
Este projeto nasceu graças ao meu encontro com um homem, Jofris, o 
último Añuu a falar a língua Añuu. Com a inevitável morte de Jofris, a língua 
Añuu pode desaparecer para sempre. Nas últimas duas décadas, a 
Venezuela passou do capitalismo neoliberal para o capitalismo de estado 
socialista, mas os governos não implementaram, de forma eficaz, políticas 
de inclusão para os povos indígenas, que hoje vivem em condições de 
grande marginalidade social e económica. O meu filme é uma tentativa de 
trazer à tona a profunda singularidade dos Añuu, mas também de revelar os 
problemas que enfrentam hoje. 

My grandmother was indigenous on her mother’s side and German by her 
father. She never knew her mother and knew very little about her indigenous 
heritage: the Wayùu. One night, under anesthetic, before a clinical operation, 
my uncles heard her speaking the indigenous language of her mother’s 
ethnic group, which she didn’t know at all.  Like most of the indigenous 
descendants of my generation in Venezuela, I did not learn the language of 
my ancestors and I was raised far from this heritage. However, my curiosity 
about the history of indigenous peoples has guided my journey as a student 
and researcher. To this is added my infinite taste for the unreal landscapes of 
the lagoon of Sinamaica, where nature is powerful and impressive. 
This project was born thanks to my meeting with a man, Jofris, the last Añuu 
to speak the Añuu language. With the inevitable future death of Jofris, the 
Añuu language may disappear forever. Over the last two decades, Venezuela 
has moved from neoliberal capitalism to socialist state capitalism, but 
governments have not effectively put in place policies of inclusion for 
indigenous peoples, who today live in conditions of great social and economic 
marginality. My film is an attempt to bring out the deep singularity of the 
Añuu, but also to reveal the problems they face today.

Produção / Production: Jeissy Trompiz, Alamar Films (Venezuela) / Gregorio Rodríguez, 
Casa Latina Films (República Dominicana / Dominican Republic)
Co-Produção / Co-Production: Pauline Tra Van Lieu, Hutong Productions (França / France)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: Novembro de / November of 2023
Orçamento / Budget: 215 622,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 52 885,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: fundos de financiamento, co-produtores, distribuidores / funds, 
distributors, sales agents
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
Jeissy Trompiz
Jeissy Trompiz é realizador e argumentista. Estudou na EICTV (Cuba). 
Trabalha de forma próxima ao teatro e à fotografia. Participou como 
realizador na Berlinale Talents em 2020. Os seus filmes foram mostrados 
em diversos festivais de cinema internacionais. O seu filme La Imagen del 
Tiempo (Timeless Havana) teve estreia mundial no FIDMarseille em 2019, 
onde venceu o prémio Prix des Lycées.

Jeissy Trompiz is a director and screenwriter. Studied at EICTV (Cuba). He 
works closely with theatre and photography. He participated as a director at 
Berlinale Talents in 2020. His films have been shown at several international 
film festivals. His film La Imagen del Tiempo (Timeless Havana) had its world 
premiere at the FIDMarseille in 2019, where it won the Prix des Lycées award.

FILMOGRAFIA SELECCIONADA / SELECTED FILMOGRAPHY
2019, Timeless Havana [La Imagen del Tiempo] 
2019, Autumn of Socialist Nation [El Des-bloque Socialista]
2017, The Floo [El Diluvio]
2017, Two Feet [A Dos pies]

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCTION COMPANY
Alamar Films
Alamar Films é uma produtora cinematográfica estabelecida na Venezuela. 
O nosso objetivo é criar filmes na América Latina com uma abordagem 
estética e conceitual original. Entre outros, produzimos Timeless Havana 
(La Imagen del Tiempo), Seleção Oficial e Prix des Lycéens no FIDMarseille 
2019, entre outros.

Alamar Films is a film production company established in Venezuela. Our 
objective is to create films in Latin American with an original aesthetic and 
conceptual approach. We have produced films like Timeless Havana (La 
Imagen del Tiempo) - Official Selection and Prix des Lycéens in FIDMarseille 
2019, among others.

Jeissy Trompiz
e-mail: jeissytrompiz@gmail.com
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La Oroya

Diego Bedoya Abad

SINOPSE / SYNOPSIS
Uma cidade mineira recusa desaparecer. Mineiros examinam o chão à
procura de um prémio prometido. A metalurgia está paralisada há mais de
uma década. O sindicato faz vigílias enquanto cresce o medo de uma 
grande conspiração. À noite, ouve-se música nos bares.

A mining town refuses to disappear. Miners explore the ground in search of a
promised prize. The metallurgical plant has been paralyzed for more than a
decade. The union is holding vigils while the fear of a major conspiracy grows.
At night, music resounds in the pubs.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Durante anos, para mim La Oroya era apenas uma cidade de passagem. Nas 
minhas viagens pela Auto-estrada Central, a cidade sempre me despertou 
o interesse, pelo clima frio e hostil, pelo cheiro a metal e porque fui 
testemunhando a forma como foi sendo esquecida. A minha primeira 
aproximação a La Oroya deu-se na minha infância, quando morava na 
cidade de Huancayo, localizada a duas horas de distância, durante as 
visitas a um familiar que trabalhava, naquele tempo, na mineira entretanto 
falida, Doe Run Peru. Hoje, vivendo em Lima, tenho visto parte do processo 
de degradação da cidade, que perdeu grande parte da população e adquiriu 
um caráter fantasmagórico. Mas, sobretudo, a minha proximidade à cidade 
deu-se por conhecer o movimento musical new wave que aí existe, e que 
hoje em dia, também resiste ao desaparecimento. La Oroya tem uma 
tradição musical particular, marcada pelas influências britânicas trazidas 
pela indústria mineira. Com este projeto quero procurar novas formas 
narrativas. É uma ficção que se constrói a partir de uma abordagem 
documental a uma cidade andina esquecida. É um filme de viagem e 
música, pois esses são os principais aspectos que me ligam a La Oroya. 

For some years I have considered La Oroya only as a passing through city. 
During my trips along the Central Highway, the city had always awakened my 
interest because of the cold and hostile atmosphere, the smell of metal and 
also because I have witnessed how it has been forgotten. My first approaches 
to La Oroya were in my childhood, when I lived in the city of Huancayo, 
located two hours away, and through visits to a relative who worked in those 
years in the bankrupt mining company Doe Run Peru.
Now living in Lima, I have seen part of the process of detriment of the city, 
which has lost much of the population and has acquired a ghostly character. 
But, above all, this second approach has been given by knowing the new 
wave musical movement that exists in the city, and that nowadays, also 
resists to disappear. La Oroya has a particular musical tradition, marked by 
the British influences brought by the mining industry. With this project I want 
to search for new narrative forms. It is a fiction that is built from a 
documentary approach to an Andean city in oblivion. It is a travel and music 
film, as these are the main aspects that connect me to La Oroya.

Produção / Production: Fabiola Aliaga, Diego Bedoya, Viento Invierno (Perú / Peru)
Co-Produção / Co-Production: Alejandro Small, Gallinazos Cine (Perú / Peru)
Duração estimada / Estimated length: 75’
Finalização / Completion date: Novembro de / November of 2023
Orçamento / Budget: 150 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 20 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: co-produtores / co-producers
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
Diego Bedoya Abad
Realizador e argumentista. Licenciado na Universidade de Lima com 
estudos na EICTV. Em 2019, a sua curta-metragem Leche para Dos foi o 
vencedor da Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Lima e 
premiado na seção “Made in Peru” do Festival de Cinema de Al Este. 
Recebeu um dos prémios do Concurso Nacional de Curtas-Metragens 
DAFO, do Ministério da Cultura do Peru.

Director and screenwriter. Graduated from the University of Lima with studies 
at the EICTV. In 2019, his short film Leche para Dos was the winner of Best 
Short Film as part of the Lima Film Festival and awarded in the “Made in Peru” 
section of the Al Este Film Festival. He has received one of the prizes in the 
National Short Film Contest DAFO of the Ministry of Culture of Peru.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2019, Milk and Rum [Leche para dos] 

SOBRE AS PRODUTORAS / ABOUT THE PRODUCERS
Fabiola Aligada
Fabiola Aligada é produtora da Viento Inverno, uma produtora fundada em 
2018, a sua atividade tem-se centrado na produção e acompanhamento de 
projetos cinematográficos. Procura dinamizar a atividade e o 
desenvolvimento do setor cinematográfico independente promovendo um 
cinema descentralizado.

Fabiola Aliaga is producer in Viento Inverno, a film company founded in 2018, 
its activity has been focused on the production and monitoring of film 
projects. It seeks to boost the activity and the development of the 
independent film sector by promoting a decentralized cinema.

Gallinazos Cine
Gallinazos Cine é uma produtora audiovisual que procura ser um espaço de 
exploração da linguagem cinematográfica. Fundada em 2013, a Gallinazos 
tem 3 linhas de trabalho: produção, distribuição em festivais de cinema e 
oficinas e formação em cinema.

Gallinazos Cine is an audiovisual production company that seeks to be a 
space for the exploration of cinematographic language. Founded in 2013, 
Gallinazos has 3 lines of work: film production, distribution at film festivals, 
and teaching workshops related to filmmaking.

Diego Bedoya
e-mail: vientoinviernoperu@gmail.com
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Savanna and the Mountain
A Savana e a Montanha

Paulo Carneiro

SINOPSE / SYNOPSIS
A ameaça de exploração mineira por uma multinacional põe em alvoroço a
população. Procuram estratégias para fazer frente ao inimigo. No cimo da
montanha, o guarda florestal observa os primeiros camiões a chegar. No
vale, um exército começa a organizar-se.

The threat of a mining operation by a multinational causes an uproar in the
population. They look for strategies to face the enemy. From the top of the
mountain, the ranger watches the first trucks arriving. In the valley, an army is
getting organised.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Covas do Barroso é uma aldeia e freguesia vizinha de Bostofrio, onde 
nasceu o meu pai e onde fiz a minha primeira longa-metragem, Bostofrio, 
où le ciel rejoint la terre. A minha relação de proximidade com este território 
mantém-me desde 2018 atento aos acontecimentos em desenvolvimento 
com a especulação da possível exploração mineira na região por parte da 
Savannah Resources, gigante empresa de mineração mundial cotada na 
bolsa de Londres. Para perceber as características de uma exploração 
mineira desta envergadura, falei com geógrafos estudiosos da paisagem 
(que se pressupõe vir a desaparecer, nos mais de 500 hectares de 
montanha que se irá escavar) com engenheiros mecânicos, familiarizados 
com a indústria automóvel, geólogos, pessoas fora dos meios interessados 
à exploração e, claro, com o próprio povo que ali vive e se sustenta.
Foi sobretudo o povo e as actividades ancestrais que ali florescem que me 
levaram a juntar-me à sua luta pela defesa do seu modo de vida. O cinema 
tem essa responsabilidade de engajamento à qual não posso fugir. Nos 
meus filmes, procuro estar ao lado das pessoas e priorizá-las, sem me reger 
por políticas económicas ou especulatórias vindas de quem não conhece 
ou vive o território, seja do governo central em Lisboa ou da empresa 
Savannah Resources de Inglaterra. Quero fazer um filme com as pessoas e 
ajudar na luta contra este tormento.
 
Covas do Barroso is a village close to Bostofrio, where my father was born 
and where I made my first feature film, Bostofrio, où le ciel rejoint la terre. 
Since 2018, my close relationship with this territory has kept me attentive to 
the development of a possible mining exploitation in the region by Savannah 
Resources, a giant global mining company listed on the London Stock 
Exchange. In order to understand the characteristics of a mining operation of 
this scale, I spoke with geographers studying the landscape (which is 
supposed to disappear, in the more than 500 hectares of mountain that will 
be excavated) with mechanical engineers, familiar with the automotive 
industry, geologists, people outside the means interested in exploitation and, 
of course, with the people who make a living there.
It was the people and the ancestral activities that flourish there that led me to 
join their struggle to defend their way of life. Cinema has this responsibility of 
engagement from which I cannot escape. Because the record of orality that 
interests me so much drives me to be with the people and prioritise them, 
regardless of the economic or speculative policies coming from those who do 
not know or live in the territory - whether from the central government in 
Lisbon or from the company Savannah Resources in England. I wanted to 
make a film with this people and help them fight this torment.

Produção / Production: Paulo Carneiro, BAM BAM Cinema (Portugal)
Co-Produção / Co-Production: Alex Piperno, La Pobladora Cine (Uruguai / Uruguay)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: Junho de / June of 2023
Orçamento / Budget: 160 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 83 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em montagem / in editing
À procura de / Looking for: apoio à pós-produção, parceiros para a distribuição, 
festivais / post-production support, distribution partners, festivals
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
Paulo Carneiro
Nasce em Lisboa, 1990. Licencia-se em Som e Imagem na ESAD.CR e 
estuda cinema na ESTC e na HEAD - Genève (bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian). Trabalha como assistente de realização e montador 
desde 2011. Leccionou Cinema como professor convidado na FLUC 
(Universidade de Coimbra) em 2021. Os seus filmes têm sido mostrados e 
premiados em mais de 40 festivais internacionais.

Born in Lisbon, 1990. Graduated in Sound and Image at ESAD.CR and studied 
cinema at ESTC and HEAD - Genève (with a fellowship from the Calouste 
Gulbenkian Foundation). He has worked as an assistant director and editor 
since 2011. He taught Cinema at FLUC (University of Coimbra, Portugal) in 
2021. His films have been shown and awarded at more than 40 international 
festivals.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2022, Péripherique Nord [Via Norte] 
2018, Bostofrio, où le Ciel Rejoint la Terre

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCTION COMPANY
BAM BAM CINEMA
BAM BAM CINEMA é uma cooperativa de produção cinematográfica focada 
na produção de projectos autorais, sediada no Porto, Portugal e fundada 
em 2018. Reúne co-fundadores portugueses espalhados pelo mundo, 
integra profissionais de guião, realização, produção e montagem. É 
responsável por filmes como Rock Bottom Riser de Fern Silva (Menção 
Especial Encounters – Berlinale ‘21) ou Péripherique Nord de Paulo 
Carneiro, estreado no Visions du Reel ‘22.

BAM BAM CINEMA is a film production cooperative focused on the 
production of authorial projects, based in Porto, Portugal formed in 2018. 
Gathering Portuguese co-founders spread throughout the world, it integrates 
scriptwriting, directing, production and editing professionals. It is responsible 
for films like Rock Bottom Riser by Fern Silva (Encounters Special Mention – 
Berlinale ‘21) or Péripherique Nord by Paulo Carneiro, premiered at Visions du 
Reel ‘22.

Paulo Carneiro
e-mail: bambamcinema@gmail.com
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Three Bullets
Tres Balas

Génesis Valenzuela

SINOPSE / SYNOPSIS
Documentário experimental que relaciona o assassinato da migrante
dominicana Lucrecia Perez, o primeiro caso criminalizado como racista e
xenófobo pelo sistema judicial espanhol, em 1992, e o sistema colonial racial
imposto na América 500 anos antes.

Experimental documentary that relates the murder of Dominican migrant
Lucrecia Perez, the first case criminalized as racist and xenophobic by the
Spanish justice system in 1992, and the racial colonial system imposed in
America 500 years earlier.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Tres Balas surge da minha experiência pessoal como imigrante dominicana 
em Espanha e do caso de Lucrecia Perez, assassinada apenas um mês 
depois de chegar a Espanha por quatro jovens nazis, em 1992. A sentença 
ditou que Lucrecia foi assassinada por ser negra e pobre . Foi a primeira vez 
que o sistema de justiça espanhol reconheceu o racismo latente na sua 
sociedade. Esta história comoveu-me profundamente e senti que o enorme 
peso da história repousava violentamente sobre esse caso particular de 
racismo e xenofobia. A tragédia da jovem dominicana, que tinha a minha 
idade quando foi assassinada, dá-me a oportunidade de explorar o tema do 
racismo, desde suas origens históricas na época da colonização até ao seu 
estabelecimento e expansão no que hoje chamamos de mundo moderno .
Para a realização deste documentário criativo, interessa-me empregar 
estratégias de ficção, documentário e cinema-ensaio. Da mesma forma, 
usarei material de arquivo, tanto do caso de Lucrecia como documentos 
produzidos pelo Império Espanhol sobre a ex-colónia de Hispaniola 

Three Bullets arises from my personal experience as a Dominican immigrant 
in Spain and the case of Lucrecia Perez, who was murdered only a month 
after arriving in Spain by four young nazis in 1992. The sentence dictated that 
she was murdered because she was black and poor. For the first time the 
Spanish justice system recognized the latent racism in their society. This 
story moved me deeply, and I felt how in some way the enormous weight of 
history rested violently on this particular case of racism and xenophobia. The 
tragedy of the young Dominican woman, who was my age when she was 
murdered, gives me the opportunity to explore the theme of racism, from its 
historical origins in the era of colonization to its establishment and expansion 
in what we now call the modern world. In this creative documentary, I am 
interested in employing strategies of fiction, documentary and essay 
filmmaking. Likewise, archival material will be used, both from Lucrecia’s case 
as well as documents produced by the Spanish Empire about the former 
colony of Hispaniola.

Produção / Production: Génesis Valenzuela (Espanha, República Dominicana / Spain, 
Dominican Republic)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: Janeiro de / January of 2025
Orçamento / Budget: 550 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 4 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em desenvolvimento / in development
À procura de / Looking for: fundos de financiamento, produtores / funds, producers
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR
Génesis Valenzuela
Nascida na República Dominicana em 1988, Génesis estudou teatro na 
Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes e fez o curso 
preparatório de Artes Plásticas. Em 2024 formou-se em Publicidade e 
trabalhou como designer e ilustradora. Em 2018, a sua curta de animação 
Industrializado foi seleccionado para o Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de la Habana.

Born in the Dominican Republic in 1988, Genesis studied drama at the 
National Art Drama School, and completed a preparatory course in visual arts. 
In 2014 she graduated in advertising and has worked as a designer and 
illustrator. In 2018, her animated short film Industrialised was included in the 
official selection for the Havana International Festival of New Latin American 
Cinema.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2022, Wandering Song [Canto Errante]
2019, Desideria
2018, Industrializado
2018, Asiento
2017, Hábeas 

Génesis Valenzuela
e-mail: genesisvalenzuela11@gmail.com
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Welcome Interplanetary and Sidereal Space Conquerors
Bienvenidos Conquistadores Interplanetarios y del Espacio Sideral

Andrés Jurado

SINOPSE / SYNOPSIS
Como parte da preparação para a ida à Lua, o astronauta Neil Armstrong é 
abandonado na floresta tropical de Darien onde encontra um nativo. 
Trocam olhares e adornos. O nativo desaparece. Armstrong pergunta-se se 
será comido por um canibal selvagem.

As part of the Moon trip training, astronaut Neil Armstrong is abandoned in 
the Darien rainforest where he meets a native. They exchange glances and 
some trinkets. Then the native disappears. Armstrong wonders if he’ll be 
eaten by a wild cannibal.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
“Bienvenidos Conquistadores Interplanetarios y del Espacio Sideral” é uma 
frase retirada de um cartaz que algumas crianças do bairro Kennedy 
levantavam em Bogotá quando foram visitadas por astronautas americanos 
na sua viagem pela América Latina em 1966. É uma cena que para mim é 
arquetípica. Revela um certo estado de passividade diante da informação e 
dos projetos políticos pan-americanos concebidos pelos governos dos 
Estados Unidos e pelos governos crioulos (se é que se pode chamar assim). 
A história da “Conquista da América” sempre me pareceu ficção, 
principalmente diante da colonização do espaço. Eu quero fazer uma 
espécie de ciência anti-história, anacrônica, demente, delirante e 
implausível, mas real, baseada em arquivos e pesquisas que começam a 
formar conexões profundas com o futuro que foram imaginadas no 
passado. Este filme propõe uma apropriação da memória cinematográfica, 
criada a partir de olhares múltiplos e contrastantes, que permitem 
interpretar a vivacidade de cada momento numa narrativa que empodera o 
olhar de quem vê para um olho aparentemente sem história mas cheio de 
histórias, conexões e inferências.

“Welcome Interplanetary Conquerors and Sidereal Space” is a phrase taken 
from the reception poster that some children from the Kennedy 
neighbourhood had in Bogotá when they were visited by American 
astronauts on their tour of Latin America in 1966. It is a scene that for me is 
archetypal. Reveals a certain state of passivity in the face of the information 
and of the Pan-American political projects conceived by the governments of 
the United States and the Creole governments, if you can call them that. The 
story of the “Conquest of America” has always seemed like ction to me, 
especially when faced with the colonisation of space. I want to make a kind of 
science Anti-History, anachronistic, deranged, delusional, and implausible but 
real, based on archives and research that starts form deep connections with 
the future that were imagined in the past. This film proposes an appropriation 
of cinematic memory, created from multiple and contrasting looks, which 
allow the liveliness of each moment to be interpreted in a narrative that 
empowers the eye of the beholder to an eye apparently without history but 
full of stories, connections, and inferences.

Produção / Production: María Rojas, La Vulcanizadora (Colômbia / Colombia)
Co-Produção / Co-Production: Kintop (Portugal)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: Dezembro de / December of 2023
Orçamento / Budget: 232 500,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 67 500,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em produção, montagem / in production, editing
À procura de / Looking for: co-produtores, parceiros para a distribuição / co-producers, 
distribution partners
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
Andrés Jurado
Nasceu em Bogotá, Colômbia. O seu trabalho foi apresentado em vários 
festivais, exposições e mostras como Berlinale Forum, Berlinale 
International Film Festival, FIDMarseille, Docs Buenos Aires, European 
Media Arts Film Festival, entre outros. O seu último filme The Rebirth of 
Carare recebeu uma menção especial do Prémio da competição Flash no 
FIDMarseille em 2020.

Born in Bogotá, Colombia. His work has been presented in multiple festivals, 
exhibitions, and shows such as Berlinale Forum, Berlinale International Film 
Festival, FIDMarseille, Docs Buenos Aires, European Media Arts Film Festival, 
among others. His film The Rebirth of Carare received a special mention for 
the Flash competition award at the FIDMarseille festival.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2022, Yarokamena 
2020, The Rebirth of Carare [El Renacer del Carare]
2019, FU

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER
María Rojas Arias
María Rojas Arias (Bogotá) é cineasta e produtora. La Vulcanizadora é uma 
produtora sediada em Bogotá, fundada em 2017. Produziu Yarokamena de 
Andrés Jurado, estreado na Berlinale 2022, e Abrir Monte (2021) de María 
Rojas, exibido em mais de 20 festivais internacionais e vencedor de vários 
prémios, incluindo o Prémio Melhor Competição de Curta-Metragem 
Latino-Americana no FICVALDIVIA.

María Rojas Arias (Bogotá) is a filmmaker and producer. La Vulcanizadora, is 
a production company, based in Bogotá, founded in 2017. Produced the short 
Yarokamena by Andrés Jurado, premiered at Berlinale 2022 and Abrir Monte 
(2021) by María Rojas, presented in more than 20 festivals around the world 
and winner of several awards including Best Latin American Short Film 
Competition Award at FICVALDIVIA.

María Rojas & Andrés Jurado
e-mail: lavulcanizadoraco@gmail.com
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A While at the Border
Una Temporada en la Frontera

Ileana Dell’Unti

SINOPSE / SYNOPSIS
Um documentário epistolar que segue as memórias do exílio na Suécia e na
Argentina de duas irmãs arquitectas durante a ditadura militar argentina
através da correspondência que mantiveram regularmente entre 1979 e
1989.

An epistolary documentary that follows the exile memories in Sweden and
Argentina of two architect sisters during the last Argentinian military
dictatorship through the correspondence they regularly kept between the 
1979 and 1989.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
Venho de uma família de emigrantes: a minha família emigrou da Europa 
para escapar da guerra e do fascismo; e fugiu da Argentina para escapar ao 
fascismo e à ditadura militar. Nasci na fronteira entre a Argentina e o 
Paraguai, cresci sabendo que deveria emigrar se quisesse ir para a 
universidade. Sempre senti estar em trânsito permanente. A minha tia 
Claudia sofreu uma das formas mais violentas de emigração: o exílio do 
qual nunca mais pôde voltar. Morreu, pouco depois da minha mãe, sem 
poder voltar a pisar solo argentino. Visitei-a na Suécia, mas não sei muito 
sobre a história do seu exílio. Sei que foi torturada e, quando foi libertada, 
convidada para se tornar informante. Sei que preferiu fugir do país, mas 
que, antes de partir, foi ver a irmã Julia, para avisá-la de que os militares 
sabiam tudo sobre ela. Implorou-lhe que deixassem o país juntas, mas Julia, 
a minha mãe, decidiu ficar e emigrar para uma província do norte do país. A 
história da minha família é também a história de um país, a violência de um 
modelo económico imposto com sangue e dor. É a história de uma nação 
sem pátria. Está escrita em cartas e está escrita por mulheres. 

My family emigrated from Europe to escape from war and fascism; and from 
Argentina to escape from fascism and the military dictatorship. I was born on 
the border between Argentina and Paraguay and I grew up knowing that I 
should emigrate if I wanted to attend the university. I always felt I was in 
permanent transit. My aunt Claudia suffered one of the most violent forms of 
emigration, the exile from which she was never able to come back. She died, 
shortly after my mother, without being able to set foot in Argentina again. I 
visited her in Sweden, but I do not know much about the history of her exile. I 
know that she was tortured and when she was released, she was asked to be 
an informant. That she preferred to leave the country. She went to see her 
sister Julia to warn her that the military knew about her. She begged her to 
leave the country but Julia, my mother, decided to stay to emigrate to a 
northern province. The history of my family is also the history of a country, 
the violence of an economic model imposed with blood and pain. It is the 
history of a nation without a fatherland. It is written in letters and it is written 
by women

Produção / Production: Lara Decuzzi (Argentina)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: Julho de / July of 2023
Orçamento / Budget: 30 000,06€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 19 086,06€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em produção / in production
À procura de / Looking for: co-Produtores / co-producers
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR
Ileana Dell’Unti
Ileana Dell’Unti é documentarista transdisciplinar, oriunda da fronteira norte 
da Argentina. Tem mestrado em Documentário Criativo pela Universidade 
Pompeu Fabra (Espanha). Licenciou-se em Comunicação Audiovisual 
(UNLP, Argentina). Os seus filmes foram exibidos em festivais 
internacionais de cinema como o BAFICI, FICUNAM, DOCBsAs, FICIC entre 
outros.

Ileana Dell’Unti is a transdisciplinary documentary artist from the north 
border of Argentina. Master’s degree in Creative Documentary (Pompeu 
Fabra, Spain), and Bachelors Degree in Audiovisual Communication (UNLP, 
Argentina). Her films were exhibited at international film festivals such as 
BAFICI, FICUNAM, DOCBsAs FICIC among others.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
2022, Border Journal - Notes from a failed expedition 
[Diarios del Margen - Notas de una expedición fallida]
2021, Border Journal - Notes on my fear on water and fire 
[Diarios del Margen - Notas sobre el miedo al fuego y el agua]
2016, I Would Prefer Not to [Preferiría No Hacerlo] 
2014, Name and Last Name [Nombre y Apellido] 

Ileana Dell’Unti
e-mail: ileanadelunti@gmail.com
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Yõg Ãtak: My Father, Kaiowá
Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá

Sueli Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna

SINOPSE / SYNOPSIS
O filme acompanha a viagem da cineasta indígena Sueli Maxakali e da irmã,
Maisa Maxakali, a Mato Grosso do Sul (Brasil) em busca do pai, o rezador
Luis Kaiowá, de quem foram separadas ainda crianças, durante a ditadura
militar brasileira.

The film follows the journey of indigenous filmmaker Sueli Maxakali and her
sister, Maisa Maxakali, to Mato Grosso do Sul (Brazil) in search of their father,
the shaman Luis Kaiowá, from whom they were separated as children during
the Brazilian military dictatorship.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
O filme é construído a partir de quatro movimentos: num primeiro, fazemos 
um retrato atual da Aldeia-Escola-Floresta, comunidade recém criada por 
Sueli Maxakali e mais de 90 famílias do seu povo que, em setembro de 2021, 
retomaram um território no estado de Minas Gerais, Brasil. A cineasta 
registra vídeo-cartas narradas em primeira pessoa para o pai, Sr. Luís 
Kaiowá, contando o que viveu desde que ele foi embora e como é a luta que 
travam pela terra atualmente. Ao longo desses dias, a diretora tenta realizar 
contatos telefônicos com o pai e ter notícias dele no Mato Grosso do Sul. 
Num segundo momento, numa abordagem mais próxima ao cinema direto, 
nos preparamos para a viagem ao encontro do pai de Sueli. A câmera 
registra os preparativos e a partida. Na travessia rumo ao território Kaiowá, 
registramos a transição entre aldeia, centros urbanos e a região com os 
maiores latifúndios de monocultura de soja e cana do Brasil. Enquanto 
viajamos, duas fotógrafas kaiowá, Michelle e Dani, junto da co-diretora 
Luisa Lanna registram os preparativos em sua aldeia para a chegada do 
grupo Maxakali. Num terceiro momento, a equipe acompanha o nosso 
percurso até Kaiowá, onde finalmente Sueli e Maisa encontram o pai. 
Registramos a nossa visita e conversas com os parentes Kaiowá, 
partilhamos suas histórias de luta pela terra e registramos um dos seus 
rituais. No quarto momento, nos despedimos do Mato Grosso do Sul e 
retornamos para a Aldeia-Escola-Floresta. 

The film is constructed in four movements: first, we make a portrait of the 
Village-School-Forest, a community recently created by Sueli Maxakali and 
more than 90 families of her people who, in September 2021, reclaimed an 
ancestral territory in the state of Minas Gerais, Brazil. During these days, the 
filmmaker records video-letters to her father, Mr. Luis Kaiowá, telling him what 
she has lived through since he left and what the struggle for the land is like 
today. In a second moment, in a closer approach to direct cinema, we get 
prepared for the trip to meet Mr. Luis Kaiowá. The camera records the family’s 
preparations and departure for Mato Grosso do Sul. For two days, we cross 
the states of Minas Gerais and São Paulo towards the Kaiowá territory. During 
the crossing, we record the transition between the village, urban centers and 
the largest soy and sugarcane monoculture plantations in Brazil. As we travel, 
two Kaiowá photographers, Michelle and Dani, together with co-director 
Luisa Lanna record the preparations in their village for the arrival of the 
Maxakali group. In a third moment, the team follows our journey to the Kaiowá 
territory, where Sueli and Maisa finally meet their father. We record our visit 
and conversations with the Kaiowá and share their stories of struggle for the 
land. In a fourth moment, we return to the Village-School-Forest.

Produção / Production: Layla Braz, Associação Filmes de Quintal (Brasil / Brazil)
Co-Produção / Co-Production: Firelight Media, Wenner-Gren Foundation (EUA / USA)
Duração estimada / Estimated length: 90’
Finalização / Completion date: Julho de / July of 2023
Orçamento / Budget: 120 000,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 100 000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em montagem / in editing
À procura de / Looking for: co-produtores / co-producers
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SOBRE OS REALIZADORES / ABOUT THE DIRECTORS
Sueli Maxakali, Roberto Romero, Luisa Lanna
Sueli Maxakali tem doutoramento em Estudos de Literatura. É cineasta, 
professora e artista visual. Roberto Romero é documentarista e antropólogo 
e programador do festival de cinema etnográfico de Belo Horizonte (Brasil). 
Luisa Lanna é montadora, educadora e produtora de filmes, trabalhando 
principalmente com comunidades indígenas no Brasil.

Sueli Maxakali has a doctorate in Literature Studies. She is a filmmaker, 
teacher and visual artist. Roberto Romero is a documentarist and 
anthropologist and programmer at ethnographic film festival of Belo 
Horizonte (Brazil). Luisa Lanna is editor, educator and film producer, working 
mainly with indigenous communities in Brazil.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
Sueli Maxakali, Roberto Romero
2020, Nũhũ yãgmũ yõg hãm: This Land is Our Land! 
[Nuhu yãgmu yõg hãm: Essa Terra é Nossa!] 
2019, Yãmĩyhex: the Women-Spirit [Yãmiyhex: As Mulheres-Espírito]

Sueli Maxakali
2021, Yãy Tu Nunãhã Payexop: Meeting of Pajés 
[Yãy tu nunahã payexop: Encontro de Pajés] 
2011, Quando os yãmiy vêm dançar conosco

Luisa Lanna
2018, Guardiões da Floresta 
2016, Ava Yvy Vera - A Terra do Povo do Raio
2016, Ava Marangatu

Roberto Romero
e-mail: roberomerojr@gmail.com



DOCLISBOA’22   /   ARCHÉ 46

PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO / RESEARCH PROJECTS

ABSTRACT
Partindo de produções artísticas actuais, investigo em que medida as 
imagens produzidas por sujeitos históricos marcados pelos processos da 
diáspora e racialidade não branca estão a abrir os lastros da ficção colonial 
construída pelo pensamento ocidental.

Based on current artistic productions, I investigate to what extent the images 
produced by historical subjects marked by the processes of diaspora and 
non-white raciality are opening the ballasts of colonial fiction created by 
Western thought.

Aporias e Fractais – Identidades Raciais na América e Cultura Visual
Mariana Souza

SOBRE A AUTORA / ABOUT THE AUTHOR
De Aracaju, vive e trabalha em Recife. Idealizadora e coordenadora do “Pulo 
- Ciclo de Oficinas sobre Imagens da Diáspora” e do curso “O cinema 
lésbico e as práticas de visibilidade”. Curadora de Cinema com foco nas 
fronteiras entre linguagens visuais e idealizadora da Correnteza - Mostra 
Internacional de Cinema Atlântico. A sua pesquisa está ligada aos estudos 
das heranças da diáspora negra e da presença indígena na América e sua 
influência na cultura visual contemporânea e nas representações 
desviantes de feminilidade no cinema. No Aporias e Fractais, desenvolve 
um estudo a respeito das multiplicidades identitárias e das diásporas 
americanas a partir das imagens em movimento. 

From Aracaju, lives and works in Recife. Creator and coordinator of the “Pulo 
- Cycle of Workshops on Images from the Diaspora” and of the course 
“Lesbian cinema and visibility practices”. Curator of Cinema focused on the 
borders between visual languages and creator of Correnteza - Mostra 
Internacional de Cinema Atlântico. Her research focuses on studies of the
heritages of the black diaspora and the indigenous presence in America and 
their influence on contemporary visual culture and on deviant representations 
of femininity in cinema. In Aporias e Fractais, is developing a study on the 
multiplicities of non-white identity and American diasporas based on moving 
images.
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ABSTRACT
Desconfiar das imagens é uma ideia tirada de Harun Farocki que se refere 
à forma como o seu uso produz sentidos, que acabam por constituir uma 
ideologia. Vou estudar como alguns filmes latino-americanos 
contemporâneos reflectem dimensões diferentes da memória.

Distrusting images is an idea taken from Harun Farocki that refers to how 
their use produces meanings, which eventually make up a certain ideology. 
My research will study how certain contemporary Latin American films reflect 
different dimensions of memory.

SOBRE A AUTORA / ABOUT THE AUTHOR
Karina Solórzano escreve como crítica de cinema freelancer, de forma 
independente em diversos meios do México e da América Latina. 
Juntamente com um grupo de colegas, edita o portal La Rabia, um espaço 
de crítica de cinema e feminismo. É também parte do comité de
programação do festival de cinema FICUNAM.

Karina Solorzano writes as a freelance film critic who contributes to several 
outlets in Mexico and Latin America. Among a group of women, she edits La 
Rabia journal, a space for film criticism and feminism. Also is part of the 
programming staff of the FICUNAM film festival.

Distrust of images: Memory and Archive in Contemporary Documentary Cinema of Latin American
Desconfiar De Las Imágenes: Memoria y Archivo en el Cine Documental Contemporáneo Latinoamericano

Karina Solórzano
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Visions Of Anáhuac. Mexican Journeys in Avant-Garde Film
Visiones de Anáhuac. Periplos Mexicanos en el Cine de Vanguardia

Salvador Amores

SOBRE O AUTOR / ABOUT THE AUTHOR
Salvador Amores trabalha actualmente como programador no FICUNAM, na 
seção dedicada ao cinema de vanguarda, Umbrales, e integra a comissão de 
pré-seleção do Festival Documentário Cidade Aberta. Tem curadoria de 
séries para instituições no México como Museo Frida Kahlo, Cineteca 
Nacional e outros. Supervisiona o Foro de la crítica permanente da 
FICUNAM, uma série de atividades anual em torno da crítica 
cinematográfica. Escreveu sobre cinema para publicações como Notebook, 
Variety, La vida útil e o Festival de Cinema de Locarno, onde participou na 
Academia de Críticos de 2019. Co-fundou El Cine Probablemente, uma 
revista impressa da qual é um dos editores.

Salvador Amores currently works for FICUNAM as a curator of its section 
devoted to avant-garde film, Umbrales, and is part of the pre-selection 
committee of Open City Documentary Festival. He has curated series for 
institutions in Mexico such as Museo Frida Kahlo, Cineteca Nacional among 
others. He oversees FICUNAM’s Foro de la crítica permanente, a yearly series 
of activities on and around film criticism. Has written on film for publications 
such as Notebook, Variety, La vida útil and the Locarno Film Festival, where 
he participated in its 2019 Critics Academy. Co-founded El Cine 
Probablemente, a print-only magazine for which he is one of the
editors-in-chief.

ABSTRACT
Das atrações de Eisenstein ao surrealismo de Breton e Buñuel, a terra e a 
vida do México despertaram afinidades de muitos artistas de vanguarda. O 
cinema não foi uma excepção e aí encontrou um ambiente exótico e um 
espaço para investigações formais.

From Eisenstein’s attractions to the surrealism of Breton and Buñuel, the land 
and life of Mexico have aroused the affinities of a considerable number of 
avant-garde artists. Film has not been the exception: there it discovered not 
only a fascinatingly exotic environment but a convenient space for formal 
inquiries. This project aims to unravel the ways in which Mexico has been 
shown by said tradition and the poetics that its geographic and spiritual traits 
have inspired.
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